Vejledning til

REMEDIERING: FRA FILM TIL
TEGNESERIE
t

Billede

Produkt:
En tegneserie
Medietype:
Film / radio
Varighed:
2 lektioner
Niveau:
Mellemtrin, Udskoling,
Gymnasie
Fag:
Dansk, Billedkunst,
Engelsk, Filmkundskab,
Dansk som
andetsprog, Medier
Kan også bruges i:
Historie,
Kristendomskundskab,
Fransk, Spansk, Tysk,
Natur/teknologi
Anbefalet
gruppestørrelse:
2 personer

Brugerne arbejder med at genfortælle en selvvalgt
lmscene som en tegneserie, på baggrund af
udvalgte stillbilleder fra scenen. De gør sig
overvejelser om billedbeskæringer og fremstiller en
tegneserie i programmet Comic Life.

MÅLSÆTNING
At nde nøglebegivenhederne i en lmscene
At kunne genfortælle en lmscene som tegneserie ud fra
selvvalge billeder fra scenen.
At arbejde med billedbeskæring som fortællende element i en
historie.
At kende til ligheder og forskelle imellem virkemidlerne i lm
og tegneserier.

AKTIVITETEN IFT. NYE FÆLLES MÅL
Se de detaljerede mål på Materialeplatformen (klik på fanebladet
'Undervisningsinformation').

FORUDSÆTNINGER
Det anbefales at bruge Comic Life, som er et tegneserieprogram,
der kan downloades gratis til en prøveperiode på 30 dage. Installér
derfor først programmet kort tid inden I skal bruge det, eller køb en
betalingsversion. Findes også til iPad/iPhone i en billig
betalingsversion.
Alternativt kan man bruge Pixton, hvis man har SkoleTube. Det er
lidt mindre intuitivt tilgængeligt til denne aktivitet, og der skal
arbejdes mere for at få samme e ektfulde resultat. Men det kan
sagtens lade sig gøre. Findes også som velfungerende app, der kan
installeres gratis og derpå tilgås via SkoleTube fra tablet.
Som underviser er det en fordel, hvis man selv har prøvet at lave en
tegneserie i Comic Life eller Pixton, således at man har en god føling
med, hvordan man bedst kan vejlede i forhold til at få billeder,
talebobler mm. til at passe sammen.

KOMPETENCEKRAV
Brugerne skal kunne:
Betjene computer på basalt niveau.
Arbejde selvstændigt i grupper.

TIP TIL BRUG I ANDRE SAMMENHÆNGE
I kan også nde inspiration til jeres tegneserie ud fra en helt anden
type tekst (fx en nyhed, en artikel eller lignende) eller lave jeres
yndlings lm som tegneserie.

TIPS TIL EVALUERING
Diskutér de forskellige motiver, perspektiver og billedbeskæringer i
tegneserien. Lad brugerne spørge andre brugere:
Kan I lide tegneserien eller ej, og hvorfor?
Er det tydeligt, hvad der sker i historien?
Hvilke følelser er der involveret?
Hvem mener I, er målgruppen?
Hvor mener I, tegneserien egner sig til at blive vist?
Bed brugerne om at diskutere i deres egen gruppe, om der er

HUSK
Udstyr, der skal bruges til
aktiviteten:
Computer
Evt. UNI-Login
Se aktivitetd

noget, der kunne forbedres i tegneserien.

